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ČLANOM
SLOVENSKEGA SODNIŠKEGA DRUŠTVA

Cenjene kolegice, 

spoštovani kolegi,

obveščam Vas, da bo letos volilni – redni občni zbor društva. Če bodo epidemiološke 
razmere to dopuščale, bo potekal v okviru Dnevov slovenskega sodstva v petek 4. 
junija 2021 v Unionski dvorani v Ljubljani, ko bomo tudi praznovali 50-letnico našega 
društva. V nasprotnem primeru bodo volitve izvedene korespondenčno.

Prosim Vas, da skladno s Pravili društva najkasneje do 10. 5. 2021 tajništvu društva 
na elektronski  naslov  sodnisko.drustvo@sodisce.si predlagate  kandidate  za  člane 
organov društva, in sicer kandidate:

 za člane glavnega odbora,
 za člane nadzornega odbora,
 za člane Sveta za sodniško etiko,
 za predsednika društva in
 za dva podpredsednika društva.

Predlogu, ki ga ne poda kandidat sam, naj bo priloženo kandidatovo soglasje.

Nadzorni odbor ima 5 članov.

Svet za sodniško etiko ima 5 članov.

Člani organov društva se volijo izmed vseh članov društva, prav tako se izmed vseh 
članov društva volijo predsednik in dva podpredsednika. 

Sestavo glavnega odbora določa 15. člen Pravil. Za izvolitev v glavni odbor društva 
predlagajo:

- sodniki  z  območja  posameznega  okrožnega  sodišča  na  vsakih  začetih  40 
sodnikov - članov društva, po 1 kandidata, 

- sodniki delovnih in socialnega sodišča 2 kandidata,
- sodniki vsakega višjega sodišča, Višjega delovnega in socialnega sodišča in 

Upravnega sodišča RS po 1 kandidata, 
- sodniki Vrhovnega sodišča RS 1 kandidata,
- upokojeni sodniki 2 kandidata in 



- sodniki  okrajnih  sodišč  –  člani  društva  z  območja  posameznega  višjega 
sodišča po 1 kandidata izmed okrajnih sodnikov – članov društva.

To torej pomeni, da glede na število članov društva po posameznih sodiščih člani  
SSD na posameznih  sodiščih  predlagajo  naslednje  število kandidatov za  člane 
glavnega odbora: 

– sodniki  člani  iz  Vrhovnega  sodišča  RS,  Višjega  sodišča  v  Celju,  Višjega 
sodišča  v  Kopru,  Višjega  sodišča  v  Ljubljani,  Višjega  sodišča  v  Mariboru, 
Višjega  delovnega  in  socialnega  sodišča  ter  Upravnega  sodišča  RS po  1 
kandidata,

– sodniki člani SSD iz delovnih in socialnega sodišča prve stopnje 2 kandidata,
– sodniki člani SSD iz območja okrožnih sodišč in okrajnih sodišč, ki so njihove 

organizacijske  enote,  pri  čemer  je  Okrajno  sodišče  v  Ljubljani  vključeno v 
območje  Okrožnega  sodišča  v  Ljubljani,  predlagajo  naslednje  število 
kandidatov: 
– sodniki  člani  SSD  iz  okrožnih  sodišč  in  okrajnih  sodišč,  ki  so  njihove 

organizacijske enote v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Murski Soboti, Novi 
Gorici, Novem mestu, na Ptuju in v Slovenj Gradcu po 1 kandidata,

– sodniki člani SSD iz Okrožnega sodišča v Mariboru in okrajnih sodišč, ki so 
njegove organizacijske enote, 2 kandidata,

– sodniki člani SSD iz Okrajnega sodišča v Ljubljani, Okrožnega sodišča v 
Ljubljani  in  okrajnih  sodišč,  ki  so  njegove  organizacijske  enote,  3 
kandidate,

– upokojeni sodniki člani društva 2 kandidata;
– sodniki  člani  SSD iz  okrajnih  sodišč,  poleg  kandidatov,  ki  jih  predlagajo  v 

okviru okrožij, predlagajo še po 1 kandidata izmed okrajnih sodnikov – članov 
društva z območja posameznega višjega sodišča.

Prijazno vabljeni k aktivni udeležbi v društvu!

Lepo Vas pozdravljam,

   Predsednik
Slovenskega sodniškega društva

dr. Andrej Ekart
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